
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
ครั้งที่ 2 / ๒๕๕7 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕6  เวลา 11.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
๑. นพ.วิวัฒ   ค าเพ็ญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (ประธาน) 
2. พญ.รจนา    ขอนทอง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
3. นพ.รังสันต์  ชัยกิจอ านวยโชค  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  
                               โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
4. นพ.ไพฑรูย ์ อ่อนเกตุ   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
5. นายวิเศษ  อุดมศิลป์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
6. นางสาวสาวิตรี  อภัยราช   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
7. นายศิริชัย  ลิ้มเลิศเจริญวนิช หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
8. นางสมศิริ  ศัลยพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และปฏิบัติหน้าที่ 
                                                          หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
9. นางสาวเรวดี  ด าประภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
10. นายสุเทพ  นาคนาม  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ   
11. นางอรัญญา  ศรีโพธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
12. นางมรกต  สมพันธุ์   แทนหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ 
13. นางสาวก าไลทิพย ์ ระน้อย   หัวหน้างานสารสนเทศและสุขศึกษา 
๑4. นางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข  หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
15. นายอภิสิทธิ์  สุขทรัพย์  หัวหน้างานควบคุมโรค 
16. นางวิมานรดี  รัตนประภา  หัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค 
17. นางลออศร ี จารุวัฒน์  หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
18. นางสาวพยอม ค าอาจ   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

รักษาการหัวหน้างานทันตสาธารณสุข 
19. นายฐนัตถ ์ พันมี   แทนหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
20. นางสาวทัศนีย์ พันปี   หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
21. นายวิเชียร    กาศสมบูรณ์  หัวหน้างานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  
22. นายกฤษณะ  โมราสุข   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
23. นพ.วินัย  ลีสมิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองขลุง 
24. นพ.ทวีศักดิ ์ คณุตม์วงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 
25. นพ.บัลลังก์  อุปพงษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย 
26. นายชาติ  อ่ึงเส็ง   แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองลาน 
27. นพ.โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานกระบือ 
28. นางนวลจันทร์ พันธุ์พิทยากูล  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามัคคี 
29. นพ.ธีรพงศ์  ตัญเจริญสุขจิต  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนคร 

/30. นพ.สิทธิ์... 
... 
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30. นพ.สิทธิ์   ภคไพบูลย์  นายแพทย์ช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง 

31. นพ.วีระศักดิ ์ ด ารงพงษ ์ นายแพทย์ช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทรงาม 

32. นพ.วัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์  นายแพทย์ช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 

33. นพ.ปยิะวัตร ค าอุไร   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล 

34. นายอาริยะ  บุญเกต ุ   สาธารณสุขอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
35. นายสุรัตน์  อยู่ยอด   สาธารณสุขอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
36. นายนิคม    สุกใส   สาธารณสุขอ าเภอคลองขลุง 
37. นายสุเทพ  พงษ์ไทยสงค์  สาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 
38. นายอนิรุท  บ ารุงศรี   สาธารณสุขอ าเภอคลองลาน 
39. นางณัฏยา  หญ้าลาภ  สาธารณสุขอ าเภอพรานกระต่าย 
40. นายพิริยะ  เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอบึงสามัคคี 
41. นายอ านาจ   น้ ามลิวรรณ  สาธารณสุขอ าเภอปางศิลาทอง 
42. นายสนธยา  พลโคตร   สาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
43. นายเอกวุฒิ  แตงดารา สาธารณสุขอ าเภอโกสัมพีนคร 
44. นายประจักษ์ แก้วกิจจา  สาธารณสุขอ าเภอทรายทองวัฒนา 
45. นางพรรัตน์  รอดเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1. นางกาญจนา  ลิ้มเลิศเจริญวนิช  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
2. นพ.สุรชัย  แก้วหิรัญ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน 

บริการสุขภาพ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
3. นางสาวทิพย์วรรณ อยู่เกษม   ผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางบัวลอย    นนทะน า  นักสังคมสังเคราะห์ช านาญการพิเศษ สคร. 8 นครสวรรค์ 
2. นายสามารถ  เฮียงสุข   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศตม. 8.1 ก าแพงเพชร 
3. นายสุรินทร์  เงินยวง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ศตม. 8.1 ก าแพงเพชร 
4. นายณรงค ์ มหายศ   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ รพ.กพ. 
5. นายศิริพงษ ์ มุสิกปาน  จพ.รังสีเทคนิคช านาญงาน รพ.กพ. 
6. นางนาฏยา  ดีลิ่ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 
7. นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 
8. นางสาวใจทิพย์ สิงห์คาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
9. นายกมล แสงท้าว   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.พรานกระต่าย 

/10. นายกิตติวัฒน์... 
... 
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10. นายกิตติวัฒน์ เกตุด้วง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ไทรงาม 
11. นางสาวพยอม แสงอ่วม   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.ทรายทองวัฒนา 
12. นายสืบศักดิ์  ศรีสุวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ทรายทองวัฒนา 
13. นางบุษบา  ภูริศักดิ์ไพโรจน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.ลานกระบือ 
14. นางจารุสิริ  อาจสม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ลานกระบือ 
15. นายทวี ธูปขุนทด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ลานกระบือ 
16. นายประทีป บดีรัฐ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.คลองขลุง 
17. นางสาวชบา  ไชยเชษฐ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ปางศิลาทอง 
18. นางมณฑาทิพย์ นาคทอง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.โกสัมพีนคร 
19. นางภารดี  วงศ์ราษฎร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.ปางศิลาทอง 
20. นายอลงกต  พวงพุ่ม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปางศิลาทอง 
21. นายเอกณรงค ์ ภู่ทอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ขาณุวรลักษบุรี 
22. นางวิไลรัตน์  ปิตุยะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ขาณุวรลักษบุรี 
23. นางศรีธนา  เหล่ารอด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.ไทรงาม 
24. นางสุคิด  วงเวียน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ไทรงาม 
25. นางสาวสายพิณ รุ่งเรือง   นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ สสอ.คลองขลุง 
26. นายบัณฑิต  สิริธุวานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
27. นายอาทิตย์  บุญโพ   นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.กพ. 

เริ่มประชุมเวลา  11.00  น. 
 นพ.วิวัฒ  ค าเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประธานในที่ประชุมกล่าว
เปิดและด าเนินการประชุม โดยมีสาระส าคัญและมติที่ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 เรื่องจากการประชุมกระทรวง / คปสข. / กรมการจังหวัด 

1) ข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
- นางกุลดา  พันธ์เตี้ย ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร ย้ายมาจาก 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์  
  -  พ.ต.อ. สมชาย เกิดช้าง ต าแหน่งผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองก าแพงเพชร ย้าย
มาจากต าแหน่งผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
  -  พ.ต.อ. วีรภัสส์ ห้วยหงส์ทอง ต าแหน่งผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทรายทองวัฒนา 
ย้ายมาจากต าแหน่งผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการกองบังคับการสืบสวนภาค 9 จังหวัดสงขลา 
  -  พ.ต.อ. ศิริพงษ์ ศรีทัน ต าแหน่งผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโกสัมพีนคร ย้ายมาจาก
ต าแหน่งผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- พ.ต.ท. ภาณุวัฒน์ ภูจอมเพชร ต าแหน่งสารวัตรใหญ่สถานีต ารวจภูธรทรงธรรม   
ย้ายมาจากต าแหน่งรองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2) เรื่องจากการประชุมชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และชมรมโรงพยาบาลศูนย์/ 
โรงพยาบาลทั่วไป โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ จ.อุบลราชธานี ประเด็นส าคัญ คือ ถ้าการ Form รัฐบาลยังไม่
ชัดเจนล่าช้าออกไป ปลัดกระทรวงฯยังคงเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการขับเคลื่อนระบบ ซึ่งขณะนี้กระทรวงฯได้วาง
กรอบในการเดินไว้ 7 เรื่อง คือ 1) การปฏิรูปประเทศ จะขับเคลื่อนในภาพประเทศ ส่วนอีก 6 เรื่องจะมอบให้เขต

/บริการสุขภาพ... 
... 
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บริการสุขภาพทั้ง 12 เขต เป็นผู้ดูแล  2 เขตต่อ 1 เรื่องได้แก่ 1) เรื่องของเขตสุขภาพ 2) การบูรณาการกรมวิชาการ
กับ ส านักงานปลัดกระทรวง 3) กฎหมายและการขับเคลื่อน 4) การอภิบาลระบบ 5) การขับเคลื่อนกระทรวง
สาธารณสุขกับเครือข่ายอ่ืนๆ 6) การตรวจสอบกลไกถ่วงดุลอ านาจและ การ Audit ต่างๆ   

เขตบริการสุขภาพที่ 3 และ 4 รับผิดชอบในเรื่องการบูรณาการกรมวิชาการกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯ  หมายความว่าเวลามีการสั่งการมาจากส่วนกลาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือเขต จะมาปรับ
เพ่ือให้พื้นที่ท างานง่ายขึ้น ได้มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง 

3) น้ าเกลือ สืบเนื่องจากภาวะน้ าท่วมเมื่อปี 2554 ได้มีการสั่งซื้อน้ าเกลือเข้ามาเก็บใน  
Stock จ านวนมาก องค์การเภสัชกรรม ขอความร่วมมือจังหวัดต่างๆช่วยน าไปใช้ด้วย ซึ่ง จ.ก าแพงเพชร ได้รับโควต้า
10,000 ขวด ขอเสนอจัดสรรให้โรงพยาบาลก าแพงเพชรครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจัดสรรให้โรงพยาบาลชุมชนต่างๆ  
มอบกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯด าเนินการจัดซื้อ และจัดสรรโควต้าให้โรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งด้วย  

4) การท างาน ขณะนี้ได้ผ่านกระบวนการการจัดท าแผนไปแล้ว ได้มีการเรียนรู้ในหลาย
เรื่อง  CUP ก็ได้มีการเรียนรู้เช่นกันว่าต้องพัฒนาส่วนใด ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นเรื่องกระบวนการบูรณาการการ
ท างาน  ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนมีกระบวนการคล้ายๆกัน จากการลง Quick Survey ใน 7 CUP  มีข้อเสนอแนะ คือ 
ประเด็นที ่1) ประเด็นยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ CUP จนถึงระดับ รพ.สต. ต้องมีความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ เขต จังหวัด 2) ขอให้มีผู้รับผิดชอบ แผนงานแต่ละแผนงาน จากแผนงานก็จะมีโครงการ/กิจกรรม  แต่บาง
แผนงานไม่จ าเป็นต้องมโีครงการ เช่น ANC EPI  

3) การนิเทศงานจะนิเทศเป็น Node ซึ่งจะเป็นค าตอบในเรื่อง คน เงิน ของที่จะเกลี่ย
ภายใน Node นั้นๆ โดยจะเริ่มที่ Node ที่ใหญ่ก่อน เพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่จะมารวมอยู่ที่ Node ใหญ่ ก าหนดการ
นิเทศไว้ 2 รอบ กรอบการนิเทศขอความชัดเจนเรื่องประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่องแผนงาน ผู้รับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ส่วนเป้าหมายปี 2557 เอาไว้ท้าทาย เน้น Baseline เป็นหลัก ถ้าดู Baseline 
แล้วยังเป็นปัญหา อ าเภอแก้ไขอย่างไร จังหวัดจะดูในภาพรวม อ าเภอใดมีปัญหา จังหวัดกับอ าเภอต้องหารือกันเพ่ือ
ปรับแผนว่าจะช่วยอ าเภออย่างไร อย่างนี้เรียกว่าการบูรณาการกระบวนการการท างานหลังจากท าแผนแล้ว จากนี้ไป
จะใช้ค าว่า Node ในการพัฒนาทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องคน ถึงจะมีการวางแผนก าลังคนของ CUP แล้ว ก็ต้องมา 
Commitment ที่ Node แล้วมาผ่านคณะกรรมการ คปสจ. เพ่ือเป็นมติของจังหวัด  CFO ต้องมา Function ฝาก
ประธาน CFO ด้วย  

4) ระบบข้อมูลใน MIS  มีองค์ประกอบ หรือข้อมูลพ้ืนฐาน ที่น่าจะเพียงพอแล้ว ขอฝาก
ผู้บริหารช่วยขับเคลื่อน และท าให้มีคุณภาพด้วย อยากให้ MIS เป็นเครื่องมือที่ท าให้คนท างานมีความสุข การที ่
Baseline ไม่ดี ไม่ได้แปลว่าท างานไม่ดี  รายงาน 0110 รง. 5 เป็นรายงานกิจกรรม เป็นข้อมูลที่ประชาชน Walk in 
เข้ามาในสถานบริการ วิวัฒนาการมาจากรายงาน 400 แม้ว่ากระทรวงฯจะสั่งยกเลิกแล้ว แต่จังหวัดยังใช้อยู่ การ
ท างานมาก-น้อยจะดูตรงนี้ อ าเภอก็ต้องดเูช่นกัน ต่อไปนี้จะใช้ข้อมูลใน  Data Center เท่านั้น  

5) การประชุม คปสอ.หรือ DHS ขอให้บรรจุหัวข้อในระเบียบวาระที่ 3 ของการประชุม 
คปสจ. (MIS) ไว้ในการประชุม คปสอ.ด้วย เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ถ้า Underestimate 
ก็ต้องคีย์เพ่ิม ขอให้สาธารณสุขอ าเภอเข้าไปดูด้วย เวลาเกลี่ยคนให้ดู รายงาน 0110รง5 ประกอบ น่าจะเป็นธรรม 

6) ขอความร่วมมือ พบส.ทั้ง 11 คณะในการมองเรื่องก าลังคน ขอให้วางแผนในภาพ 
CUP  บางสาขาหลายที่คนเกิน  

HR Score card ข้อที่ 5 เรื่องคุณภาพชีวิตในการท างาน ข้อ 1 - 4 จะไม่เกิด ถ้า ไม่มี
คุณภาพชีวิตในการท างาน  หลายที่จ้างในอัตราจ้างที่ต่ า วิธีการจ้างควรเป็นไปตามอ านาจผูกพันที่มี อัตราค่าจ้าง
ขอให้ทุก CUP ปรับตามวุฒิที่จ้าง การจะจ้างเพ่ิมขอให้วางแผนร่วมกัน แล้วให้ Node ตัดสิน และน าเข้าที่ประชุม  
คปสจ.รับทราบ ในเรื่องขวัญก าลังใจซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับคุณภาพชีวิต จากนี้ไปจะพัฒนาเรื่องคน เช่น หัวหน้าฝ่าย/
รพช/ผอ.รพ.สต. ต้องไปอบรม ผบต. งบประมาณจังหวัดจะจัดสรรให้ โดยใช้เงิน Non UC หากไม่จ าเป็นจะไม่รบกวน

/พ้ืนที.่.. 
... 
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พ้ืนที่ เรื่องขวัญก าลังใจอีกเรื่อง คือเรื่องความปลอดภัย บ้านพักเจ้าหน้าที่ ขอให้ไปติดตั้งลูกกรงเหล็กให้แข็งแรง 
ห้องนอนด้านในขอให้ท าประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่ง รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วย เพ่ือความปลอดภัย มอบ
งานนิติกรท าหนังสือสั่งการลงไป    

เรื่องการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2557 จะให้ประเมินเร็วขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับของจังหวัด ในรอบแรกของปี 2557 จะดูกระบวนการการจัดท าแผนเป็นหลัก ไม่ได้ดูผลงานมาก
นัก รอบนี้จะปรึกษา Program Manager กับพ่ีเลี้ยงอ าเภอ ในการที่จะ Grading ผู้บริหาร 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / ๒๕๕7 
เลขานุการที่ประชุม   ได้ลงรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕  ใน Website : www.kpo.moph.go.th  
เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
 ขอแก้ไขรายการการประชุมหน้า 9 จาก โครงการจากงบ PPB แก้ไขเป็น โครงการ
จากงบ PPD และหน้า 10 วาระท่ี 6 จาก นพ.ธรีพงศ์  ตัญเจริญสุขจิต แก้ไขเป็น นพ.ธีรพงศ์  ตัญเจริญสุขจิต 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  วาระติดตาม   

3.1  MIS 
คุณกฤษณะ  โมราสุข ในส่วนของ  MIS มีเรื่องที่จะชี้แจงท าความเข้าใจ ตามที่นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดมีนโยบายให้น าข้อมูลสาเหตุการตายจากฐานข้อมูลในหน่วยบริการมาใช้ประโยชน์ก่อน ไม่ต้องรอของ
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ซึ่งจะล่าช้าประมาณ 3 – 6 เดือน โดยจะใช้ข้อมูลการตายจากแฟ้ม 
Death ของแต่ละหน่วยบริการมาใช้  ได้แก่ ข้อมูลการตาย อัตราตาย โรคที่เป็นสาเหตุการตาย ซึ่งในรายงาน 
0110 รง.5 ในเดือนต.ค.56 –ม.ค. 57 มีผู้เสียชีวิต 621 ราย เป็นผู้ป่วยนอก 29 ราย ผู้ป่วยใน 592 ราย แต่
เมื่อเข้าไปดูในตัวที่ Summary จากแฟ้ม Service Type Death เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ปรากฎว่ามีจ านวน
มากกว่า คือ 769 ราย แยกเป็นคนที่อยู่นอกเขต  126 ราย อยู่ในเขต 643 ราย และใน 643 ราย มีการ
บันทึกข้อมูลในแฟ้ม Death 455 ราย ไม่มีการบันทึก 188 ราย ซึ่งใน 188 ราย มีหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง 
93 แห่ง มากสุดแห่งละประมาณ 8 คน ซ่ึงจังหวัดจะคืนข้อมูลให้แต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้คีย์ข้อมูลของตนเอง ในส่วน 
455 ราย ที่คีย์ข้อมูลเป็นหน่วยบริการที่รักษาบันทึกข้อมูลในแฟ้ม Death  427 ราย ไม่ตรงกับเขตที่
รับผิดชอบ มีข้อมูลที่ตรงกับ Person เพียง 28 ราย คือจะมีหน่วยบริการที่รับผิดชอบทั้งหมด 124 แห่ง แต่ยัง
ไม่ได้น าข้อมูลไปคีย์ จึงขอให้โหลดข้อมูลจากหน้า Web MIS ทุกเดือน เพ่ือที่จะได้มีข้อมูลไปคีย์ให้ถูกต้อง ตัว
แฟ้ม Death เดิมให้น าข้อมูลจากเทศบาลอ าเภอมาคีย์ ปรากฏว่า รพ.สต.ไม่ได้คีย์ ฉะนั้นจะน าข้อมูลจากแฟ้ม 
Death ของโรงพยาบาลต่างๆ ให้โหลดข้อมูลจากหน้า Web เป็นรายเดือนเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ และไปปรับปรุง
บัญชี Person และทะเบียนผู้ป่วยเรื้อรัง เพ่ือจะได้ไม่น าคนท่ีเสียชีวิตแล้วมาข้ึนทะเบียนคัดกรอง 
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3.1.1 ระบาดวิทยา CD/NCD 
คุณหทัยรัตน์  สุนทรสุข 1)สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ภาพรวมประเทศ 
พบผู้ป่วย 1,960 ราย อัตราป่วย 3.05 ต่อแสนประชากร จังหวัดก าแพงเพชรพบผู้ป่วย 20 ราย อัตราป่วย 
275 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต อยู่ในอันดับที่ 28 ของประเทศ แนวโน้ม ปี 2557  อัตราป่วยลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2556 และค่ามัธยฐาน  

/2) สถานการณ.์.. 
... 
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  2) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม จากข้อมูลใน MIS พบว่าจ านวน 
ผู้ป่วยสูงกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และค่า Median และพบผู้ป่วย
เสียชีวิตหลายราย ขอให้เฝ้าระวัง Pneumonia ที่มาด้วยอาการที่ Severe ด้วย อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่ อ.
ทรายทองวัฒนา โกสัมพีนคร และเมือง ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และค่า ILI จะสัมพันธ์
กัน ในสัปดาห์ที่ 7 แนวโน้มสูงขึ้น เมื่อดูอัตราการใช้ยาต้านไวรัส Tamiflu และจ านวนยาใน Stock ที่เหลืออยู่ 
จะเห็นว่าสอดคล้องกัน ซึ่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯได้มีหนังสือแจ้งไปแล้วว่าให้แต่ละ Node จัดท า Stock ยา
และให้เบิกจ่ายกันภายใน Node 
 3) ไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 ทั่วโลก พบผู้ป่วย 364 ราย เสียชีวิต 73 ราย 
อัตราป่วยตายร้อยละ 20 ส่วน H5N1 ในปี 2557 พบผู้ป่วย 15 ราย เสียชีวิต 9 ราย ในประเทศเวียดนาม 
กัมพูชา ส่วนโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ 2012 พบในประเทศซาอุดิอาระเบีย  
 และจากข้อมูลใน MIS พบโรคที่อัตราป่วยสูงเกินค่า Median 2 โรค คือ อาหาร
เป็นพิษ จากรายงานไม่พบป่วยเป็นกลุ่มก้อน จะกระจายอยู่ทุกอ าเภอ พบสูงในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ กลุ่ม
ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ กลุ่มเด็กวัยเรียน และโรคมือ เท้า ปาก อัตราป่วยสูงเกินค่า Median ในช่วงเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ พบในกลุ่มเด็กอายุ 0 – 5 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประธาน  1. เรื่องอาหารเป็นพิษ ขอให้ท า Rectal swab เป็น Passive Surveillance และ
รายงานผลด้วย อาจจะต้องดูตัวชี้วัดในอาหารปลอดภัยประกอบ  
  2. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก อยากให้ขยายผลว่ามีกิจกรรมอะไรลงไป ผลเป็นอย่างไร 
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  3.2 สถานการณ์การเงินการคลัง 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ 1. สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนตุลาคม – มกราคม 2557 พบว่ามี
โรงพยาบาล ทีม่ีภาวะวิกฤติระดับ 3 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลก าแพงเพชร และมีโรงพยาบาลที่ก าไรสุทธิ
เป็นบวก 1 แห่ง คือโรงพยาบาลขาณุฯ ถ้าดูสภาพคล่องทางการเงินพบว่าโรงพยาบาลทุกแห่งอยู่ในเกณฑ์ดี 
โรงพยาบาลที่ยังไม่ส่งรายงาน ได้แก่ โรงพยาบาลปางศิลาทอง และบึงสามัคคี ในไตรมาส 1 โรงพยาบาล
ก าแพงเพชร ติดลบ 15,415,457.39 บาท เดือนนี้เพ่ิมเป็น 24,982,384.72 บาท สถานะการเงิน ทุน
ส ารองสุทธิ ไม่ถึง 3  ถ้าดูสภาพคล่อง เงินสดจะดีหมด แต่ต้อง เฝ้าระวังควบคุมค่าใช้จ่าย ในส่วนของ
ประสิทธิภาพการใช้เตียง/ครองเตียง จะเห็นว่าโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ คือกลุ่มที่อยู่ใน Quadrant ที่ 3 
ได้แก่โรงพยาบาลก าแพงเพชร ไทรงาม คลองขลุง ทรายทองวัฒนา ทุ่งโพธิ์ทะเล  ระยะเวลาในการเก็บลูกหนี้ค่า
รักษา เช่น Non UC ประกันสังคม ยังเกินเกณฑ์ในบางโรงพยาบาล ลูกหนี้ตามจ่าย ขณะนี้มีปัญหาว่า
โรงพยาบาลชุมชนเกือบทุกแห่งยังไม่จ่ายหนี้ให้โรงพยาบาลก าแพงเพชร ทั้งที่สภาพคล่องดีทุกแห่งขอให้
ด าเนินการจ่ายหนี้ด้วย ในส่วนของการหมุนเวียนคงคลัง พบว่าโรงพยาบาลไทรงาม ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของ
ยา และวัสดุคงคลัง การช าระเจ้าหนี้การค้า โรงพยาบาลคลองขลุง ลานกระบือ ทรายทองวัฒนาเกินเกณฑ์ ที่
ก าหนด ส าหรับอัตราก าไรขั้นต้นไม่รวมค่าเสื่อมราคาทุกโรงพยาบาลเป็นบวก จะเริ่มติดลบในเรื่องอัตราก าไรขั้น
ด าเนินงาน หมายถึงค่ารักษาพยาบาลและในส่วนของ Back of office ส าหรับต้นทุนบริการอยู่ในเกณฑ์ทุกแห่ง 
จะมีปัญหาเรื่องทุนส ารองสุทธิ ซึ่งโรงพยาบาลก าแพงเพชร ต่ ากว่า 3 อัตราส่วนระหว่างเงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนต่อรายได ้เกินเกณฑ์ที่โรงพยาบาลคลองขลุง และพรานกระต่าย 
   จากการนิเทศงานที่ผ่านมา ในเรื่องของแผนการเงินการคลังในภาพรวมจังหวัดจะดู
แผน และการน าแผนมาควบคุมการใช้จ่าย ในไตรมาส 1 ลดลงได้ 20 % หรือไม่ ในส่วนของต้นทุนผันแปร จะดู 
6 ตัว ซึ่งจะเป็นโปรแกรมทีผู่้นิเทศใช้เป็นตัวติดตามก ากับจังหวัด โดยสรุปในภาพรวม จ.ก าแพงเพชรยังลดไม่ได ้

/ตามเกณฑ์... 
... 
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ตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีปัญหาที่ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียดแยก
โรงพยาบาลจะแจ้งลงไปอีกครั้ง แผนที่ท าไว้ ปี 2557 เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556 พบว่าไม่ลดลง  
 2. OP Refer ขณะนี้ได้รับยอดแจ้งหนี้จากส่วนกลางมาแล้วว่าทุกโรงพยาบาล
จะต้องจ่ายหนี้จ านวนเท่าไร ซึ่งจะต้องถูกหักจากเงินรายหัวของโรงพยาบาล ในภาพรวมจ านวน 9.5 ล้านบาท 
(ณ เดือนสิงหาคม 2556) เดิมเมื่อปี 2556 มีกติกาว่าอัตราการจ่ายในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
จังหวัดจะจ่ายไม่เกิน 1,600 บาท : Visit ส่วนเกินส่วนกลางรับผิดชอบ สปสช.เป็น Clearing House แทน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ต่อมามีการเปลี่ยนกติกาใหม่ โดยปี 2557 ไม่ให้จังหวัดกันเงินไว้ ทุก
โรงพยาบาลต้องดูแลในส่วนนี้เอง ใน จ.ก าแพงเพชรการจ่ายเงินเรียกเก็บอยู่อันดับที่ 22 ของประเทศ มี
ประชากร UC 562,939 คน มี Visit ที่ไปนอกจังหวัดประมาณ 30,693 visit คิดเป็นร้อยละ 5.45 ต่อ
ประชากร UC เนื่องจากไม่มีแพทย์เฉพาะทางในบางสาขา ข้อมูลที่น่าสนใจ คือมีข้อมูลการส่งต่อนอกจังหวัดจาก
โรงพยาบาลชุมชนไปโรงพยาบาลทบวงมหาวิทยาลัยถึงร้อยละ 10  ซึ่งตามระบบ Refer ต้องส่งโรงพยาบาล
ก าแพงเพชรก่อน ถ้ารักษาไม่ได้ให้ส่งต่อไปโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ตามล าดับ ยกเว้น
โรงพยาบาลชุมชนนั้นมี Specialist   ในเรื่องของ Refer ก็มีผลต่อบริการ ท าให้ผู้ป่วยได้รับบริการดีขึ้น แต่ละ
พ้ืนที่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง กรณีที่โรงพยาบาลในทบวงมหาวิทยาลัยประสานมาให้แต่ละโรงพยาบาลรับผิดชอบ ซึ่ง 
สปสช. จะเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้  ในส่วนของปี 2557 ทิศทางก็ยังใช้เกณฑ์เดิม คือ 1,600 บาท แต่มีแนวโน้มว่า
จะปรับเป็น 2,000 บาท ถ้าเงินไม่พอจ่าย ส าหรับยอดเงินที่แจ้งในวันนี้เป็นยอดเงินในช่วง มีนาคม- สิงหาคม 
2556 โดยหักจากCUP ปี 2557        
ประธาน  1) การจ่ายหนี้ ขอให้จ่ายตามข้อตกลงของกระทรวงสาธารณสุขไปก่อน คือให้เรียก
เก็บตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 700 บาท และให้จ่ายเพ่ิมกรณีการตรวจพิเศษในอัตราที่ตกลงไว้  ทั้งนี้ได้ให้ 
รพ.ก าแพงเพชร ท าตัวเลขต้นทุนมาให้ดูแล้ว จะหารือในกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาลอีกครั้ง    
  2) ขอให้กลับไปทบทวนแผนการใช้ยา และปรับราคาให้เหมาะสมกับราคากลาง 
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  3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ  
คุณทัศนีย ์ พันป ี การเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 
74.56  หากไม่รวมงบบุคลากร/งบกลาง/ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 20.67 ตามเป้าหมายไตรมาสที่ 2 ต้อง
เบิกจ่ายร้อยละ 46 โดยในส่วนของงบด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ และงบลงทุน ยังเบิกจ่ายได้น้อย ท าให้ร้อยละการ
เบิกจ่ายในภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ได้ประสานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯให้ติดตามเป็นรายโครงการแล้ว 
ขอให้เร่งด าเนินการด้วย  
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และโรงพยาบาลก าแพงเพชร. 
ในเรื่องของ Service Plan ซึ่งเป็นงบ สป.ซึ่งยังส่งโครงการมาไม่ครบ ส าหรับการเบิกจ่ายยังน้อยมากเนื่องจาก
โครงการเพ่ิงผ่านการอนุมัติ จึงยังไม่มีการเบิกจ่าย  
  ส าหรับสาธารณสุขอ าเภอ จังหวัดได้จัดท าโครงการครอบคลุมถึงอ าเภอในเรื่องการประชุม 
DHS /การประชุมที่เกี่ยวข้องกับ รพ.สต. และการนิเทศติดตาม ให้เบิกจ่ายมาที่จังหวัด เป็นงบ PPD ในส่วนของ
กองทุนท้องถิ่นหากมีการสนับสนุนเข้าเงินบ ารุงกรณีเป็นกิจกรรมจัดหาวัสดุ หรือออกติดตามงานไม่ต้องเขียน
โครงการยกเว้นการอบรมประชุมต้องเขียนโครงการเสนอขึ้นมาตามระเบียบเงินบ ารุง 
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ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 4.1 เรื่องของศูนย์วิชาการ/อปท. 
  -  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ 
คุณบัวลอย นนทะน า  ขอสอบถามบทบาทของศูนย์วิชาการในการประชุมประจ าเดือนของจังหวัด 
ประธาน  ศูนย์วิชาการมีหน้าที่ช่วย Provider คือผู้ตรวจราชการฯ ในการวางแผนของเขต เช่น 
ในการนิเทศงานรอบแรกที่ผ่านไป จ.ก าแพงเพชรมีประเด็นตัวชี้วัดใดบ้างที่ควรจะท าให้ภาพเขตฯดีขึ้น 
ยกตัวอย่างไข้เลือดออก จ.ก าแพงเพชรเป็นปัญหาดึงผลงานเขตให้ต่ าลง ก็ต้องมาช่วยวิพากษ์ว่า จ.ก าแพงเพชร
วางกลยุทธ์ วางกิจกรรมเหมาะสมหรือไม่ เสนอแนะ Best Practices ทีจ่ังหวัดอ่ืนๆท าได้ดี หรือ Best Practices 
อ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ หรือมา Survey แล้ว ค่า HI CI เป็นอย่างไร  ท ากิจกรรมเหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น สิ่งที่
ต้องการ คือการวิพากษ์ที่เป็นประโยชน์  ที่ส าคัญศูนย์วิชาการทั้ง 5 แห่ง ควรบูรณาการการท างานเข้าด้วยกัน 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เขตฯ 3,4 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอยู่แล้ว 
คุณสามารถ เฮียงสุข  ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ศตม.8.1 ได้ออกประเมินคุณภาพเครื่องพ่น ในพ้ืนที่ที่มี
ผู้ป่วยสูง ได้แก่ อ.เมืองฯ คลองขลุง โกสัมพีนคร ปางศิลาทอง คลองลาน รวมเครื่องพ่นที่มารับบริการจ านวน 
71 เครื่อง โดยประเมินจากอัตราการไหลของน้ ายา ความร้อนปลายท่อเครื่องพ่นหมอกควัน และค่าเฉลี่ยเม็ด
น้ ายา ปรากฏว่าจากการสุ่มตรวจ 25 เครื่อง ผ่านมาตรฐาน 23 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 92 ไม่ผ่าน 2 เครื่อง   
ในเรื่องของอัตราการไหลของยา  

 ที่ประชุม        รับทราบ 

 ๔.2 เรื่องของ DHS ( คปสอ./ CUP / Node ) 

นพ.รังสันต์ ชัยกิจอ านวยโชค เนื่องจากมีหนังสือจากแพทยสภาแจ้งเรื่องการด าเนินการโครงการแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ โดยหลังจากการตรวจเยี่ยม และประเมินโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงาน
เพ่ิมพูนทักษะของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ได้มขี้อเสนอนะ ดังนี้ 

1. ขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรแพทย์ไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในโรงพยาบาล
ที่แพทย์สภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานฯแห่งละไม่น้อยกว่า 8 ต าแหน่ง โดยขอให้แพทย์พ่ีเลี้ยงดูแลสอน
หัตถการตามที่สถาบันปฏิบัติงานฯในแต่ละพ้ืนที่เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างมีคุณภาพ ก่อน
ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในการใช้ทุนปีที่ 2 และ 3 โดยก าหนดให้มีการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ดังนี้ 

1.1 เกณฑก์ารปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
- ด้านอายุรศาสตร์  3 เดือน โดยให้สามารถปฏิบัติงานอ่ืนๆได้ตามความ

เหมาะสม  
- ด้านศัลยศาสตร์ และออรโ์ธปิดิกส์ 3 เดือน  
- ด้านกุมารเวชศาสตร์ 2 เดือน  
- สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา 2 เดือน  
- วิชาเลือก 2 เดือน  

1.2 ควรจัดให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ อยู่ปฏิบัติงานในจังหวัดเดียวกันตลอด 1 ปีแรก  
1.3 ไม่ให้จัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน ในช่วง  

2 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน 
1.4 ขอให้ค านึงถึงเรื่องการเพ่ิมพูนทักษะทางคลินิกแก่บัณฑิตแพทย์จบใหม่เป็น

อันดับแรก เรื่องการขาดแคลนแพทย์ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน ขอความ
ร่วมมือจัดสรรแพทย์ใช้ทุนที่ปฏิบัติงานปีที่ 2 และ 3  มาปฏิบัติงานแทน 

/1.5 หาก... 
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1.5 หากโรงพยาบาลชุมชนมีความขาดแคลนแพทย์ขั้นวิกฤติ และกระทรวงฯไม่
สามารถจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 และ 3 เข้าปฏิบัติงานได้ทันใน 2 เดือน
แรกจ าเป็นต้องจัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไปปฏิบัติงาน ขอให้จัดสรรเฉพาะ
แพทยใ์ช้ทุนจากโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ( CPIRD ) เท่านั้น  

  2. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาให้การสนับสนุนในการจัดหาที่พักภายในพ้ืนที่
สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
  3. ในปี 2558 ขอให้โรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 37 แห่ง ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองเป็นสถานปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนดให้ครบ 12 เดือน 
  4. ขอให้โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานต้องมีผู้แทนแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะเข้าร่วมประชุมกับองค์กรแพทย์ เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินการ 
  5. เนื่องจากในปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มปฏิบัติงานใช้ทุน เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน( AEC) จากเดิมวันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน – 31 พฤษภาคม 2558 จะไม่มีแพทย์จบใหม่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ จึงขอให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯเตรียมความพร้อมในการด าเนินการด้วย  
ประธาน  ขอฝาก พบส. แต่ละคณะประสานเงื่อนไข รวมทั้งจ านวนข้าราชการที่จะจบใหม่ และ
ขอให้นัดประชุมวาระพิเศษ 

 ที่ประชุม        รับทราบ 

 4. 3 เรื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (PHS) 
  4.3.1 สรุปผลงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2557 
คุณนาฎยา  ดีลิ่ว  ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงฯ และเขตบริการสุขภาพที่ 3 จ านวน 
ทั้งสิ้น 55 ตัวชี้วัด (44 + 6 + 5 ) โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 
13 ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 28 ตัวชี้วัด  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 8 ตัวชี้วัด และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ซึ่งในตัวชี้วัดทั้ง 55 ตัว ขณะนี้สามารถดึงข้อมูลได้จากระบบ MIS 
จ านวน 19 ตัวชี้วัด และกลไกในการก ากับติดตาม ประกอบด้วยการประชุมประจ าเดือน( คปสจ.) การลงนิเทศ
ติดตามงานในพ้ืนที่ รวมทั้งทีมพ่ีเลี้ยงของ CUP และ Program manager 25  แผนงาน  กระบวนการท างานได้
ด าเนินการชี้ทิศ ชี้เป้า เชื่อมเป้า เชื่อมงาน ไปแล้ว ในการนิเทศงานรอบแรกจะเน้นเรื่องกระบวนการท างาน แต่
จะขอยกตัวอย่างตัวชี้วัดบางตัวชี้วัดที่สามารถดูผลงานได้จากระบบ MIS เช่น 1) อัตราการตายของมารดา      
2) พัฒนาการสมวัย  3) การตั้งครรภ์ในมารดาอายุ 15 – 19 ปี 3) ความชุกของการบริโภคแอลกอฮอล์       
4) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  5) การลดความแออัดในโรงพยาบาล 5) การคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
6) ค่า CMI ในโรงพยาบาล เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวสามารถดูได้จากระบบ MIS ซึ่งจะมีทั้ง Baseline จ านวน  
ร้อยละ ความครอบคลุม  

 ที่ประชุม        รับทราบ 

  4.3.2 สรุปมติคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพสาขาจังหวัดก าแพงเพชร 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ จากการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพสาขาจังหวัดก าแพงเพชร เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติ ดังนี้ 

1) การจัดสรรเงิน ปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากยังมีปัญหาว่ากระทรวงสาธารณสุข
ยังไม่ได้ส่งตัวเลขการจัดสรรเงินเดือน ให้ สปสช. คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาจัดสรรในเบื้องต้น โดยใช้

/ตัวเลข... 
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ตัวเลขรายรับของหน่วยบริการ ปี 2556 เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยในรายหัวจะมี OPD IPD ที่มาพร้อมราย
หัว ได้จัดสรรเพิ่มเติมในเรื่องการตรวจคัดกรองไทรอยด์/PKU และมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการตรวจคัดกรอง
ไทรอยด์มีปัญหาว่าในเขตเมือง กรณีโรงพยาบาลเอกชนตรวจไม่มีผู้รับผิดชอบและจ่ายเงิน คณะอนุกรรมการฯ มีมติ
ให้เรียกเก็บไปที่ Node  

2) งบส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค (PP)  
- งบ PPA ใช้แก้ปัญหาในพ้ืนที่ จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน 2. โครงการ
สังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย 3. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัว
ตาย 4. โครงการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ 5.โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

- งบ PPD จ านวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการติดตามประเมินผลงานส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรคที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร และโครงการติดตามประเมินผลงาน PP และการ
ส ารวจภาวะสุขภาพงานสาธารณสุข 

ทั้งนี้ งบ PPA จะโอนลงไปให้พื้นท่ี เนื่องจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) 
ได้ทักท้วงว่า PPA ผลลัพธ์ต้องลงถึงประชาชน โดยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรม ประชุมไม่สามารถใช้งบในส่วนนี้
ได้ ขอฝากท าความเข้าใจด้วยว่ากิจกรรมที่ท าต้องถึงประชาชนเลย 

3) งบค่าบริการตามคุณภาพบริการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  จะ
พันไปถึงปลายปี จังหวัดมีงบที่เหลือที่จังหวัดและโอนลงพ้ืนที่ในด าเนินการในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และเรื่องศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งต้องรายงานผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่ได้รับรายงานจากพ้ืนที่ 

4) การขึ้นทะเบียนประชากรหน่วยบริการที่เปิดใหม่ CUP โกสัมพีนคร ยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนอย่างเป็นทางการ เพราะต้องผ่านมติ Board เมื่อแจ้ง สปสช.แล้ว เงินจึงจะโอนตรงไปที่ CUP โกสัมพี
นคร รวมทั้งเทศบาลต าบลนครชุม เทศบาลต าบลปากดง รพ.สต.ปางขนุน รพ.สต.ป่าคา เทศบาลต าบลช่องลม 
และเทศบาลต าบลพรานกระต่าย ได้ขอมติ Board เพ่ือจัดสรรประชากรในเขตแล้ว ส าหรับ รพ.สต.โพธิ์สวัสดิ์ 
Board มีมติว่าในปี 2557 ให้ CUP ทุ่งโพธิ์ทะเลดูแล ส าหรับการบริการประชาชนให้บริการเหมือนเดิม และให้
เปลี่ยนบัตรเป็นหน่วยบริการหลัก ในปี 2558    

รายละเอียดตามเอกสาร 

 ที่ประชุม        รับทราบ 

4.3.3 โครงการสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย 
คุณอรัญญา ศรีโพธิ์  จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับการคัดเลือกจากเขตบริการสุขภาพที่ 3 ให้ด าเนินการ
โครงการสุขภาพดี  วิถีพุทธ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิอุทัย สุดสุข และสบรส. เป้าหมายด าเนินการ 2 พ้ืนที่น า
ร่อง คือ โรงพยาบาลรักษาพยาบาล วิถีพุทธ โดยโรงพยาบาลพรานกระต่าย และหมู่บ้านสร้างสุขภาพดีวิถีพุทธ ที่
บ้านคุยป่ารัง รพ.สต.วังควง อ.พรานกระต่าย  และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี จึง
ขยายเป้าหมายในทุกต าบลๆละ  1 หมู่บ้าน รวม 78 หมู่บ้าน ที่จะเพ่ิมเติมเรื่องกาย จิต สังคม และปัญญา 
ภายใต้ “โครงการสังคม สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย” บูรณาการประยุกต์ด้วยแนวคิดธรรมาธิปไตย กับศาสตร์
ด้านต่างๆ และหลักพุทธศาสน์ Buddha Based Learning ภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทยเชื่อมโยง 
Hospital - Community Base Approach  โดยภาคีเครือข่าย บ. ว.ร.สอ. บ้าน วัด โรงเรียน สถานบริการสุขภาพ 
และองค์กรท้องถิ่น โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยเรื้อรัง เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยการใช้วิถีพุทธ หรือหลักธรรมตามศาสนาที่นับถือ ใช้เทคนิค “3 ส 3 อ และ 1 น” คือ 
สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม อาหาร อารมณ์  ออกก าลังกาย และนาฬิกาชีวิต ให้เป็นวิถีชีวิต ตามบริบทของ
พ้ืนที่(Non Medical therapy) จะได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงฆ์สาขา ทั้ง 2 แห่ง       

/ในจังหวัด... 
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ในจังหวัดเป็นวิทยากรหลัก  และขอให้อ าเภอคัดเลือกพ้ืนที่จะเป็นต าบลจัดการสุขภาพ หรือหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
สุขภาพก็ได้ ที่มีความพร้อม ต าบลละ 1 หมู่บ้าน และทีม บ.ว.ร.สอ.ของหมู่บ้านเข้าอบรมที่ 5 Node เพ่ือ
ด าเนินการตามข้ันตอนในเอกสารแจก  งบประมาณสนับสนุนกว่า 2 ล้านบาท เป็นงบ PP area based หมู่บ้านละ 
22,174 บาท 
ประธาน    เป็นโครงการที่อาจารย์นายแพทย์อุทัย สุดสุข ไปน าเสนอท่ีกระทรวงฯ และกระทรวงได้มีหนังสือสั่ง
การลงมา ให้ด าเนินการเขตละ 1 จังหวัด และเขตฯ 3 ได้เลือกจังหวัดก าแพงเพชร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก
พอสมควร คงต้องใช้เวลา เน้นพัฒนาจิตวิญญาณและปัญญา ขอให้ใช้ชื่อเดียวกัน “โครงการสังคม สุขภาพดี วิถี
ธรรม วิถีไทย” ด าเนินการทุกเรื่อง และได้ไปนมัสการน าเรียนคณะสงฆ์ท่านเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ พระ
อาจารย์สาขามหาจุฬาราชวิทยาลัย และมกุฎราชวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  

 ที่ประชุม        รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธาน  1. เรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้ให้บริการ เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ TB หลายราย  
งานคุณภาพคงต้องไปปรับกระบวนการบริการว่าการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ(Universal precautions) 
เป็นอย่างไร ขอฝากงานพัฒนาคุณภาพฯด้วย 

2. มาตรา 41 เป็นการร้องเรียน หรือขอความเป็นธรรม โดยไม่พิสูจน์ถูกผิด เพ่ือลด
การร้องเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพฤติกรรมบริการของแพทย์ พยาบาล ขอฝากผู้บริหารก ากับดูแลด้วย 

3. ขอสอบถาม กรณีเงินค่าป่วยการ อสม. บางอ าเภอโอนไปที่ รพ.สต. บางอ าเภอโอนไป
ที่ชมรม อสม. ระเบียบที่ถูกต้องคืออะไร 
คุณทัศนีย์  พันปี  เงินค่าป่วยการ อสม.ได้หารือไปที่ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) ให้ด าเนินการเข้าระบบ 
บัญชีของหน่วยงาน ขณะนี้มี 2 อ าเภอ คือ อ.พรานกระต่าย และขาณุฯ ที่เงินค่าป่วยการ อสม.ไม่ได้ผ่านระบบบัญชี 
ประธาน  ขอให้ด าเนินการตามระเบียบด้วย 

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ  

คุณสุเทพ นาคนาม ด้วยสถานบริการในสังกัด ได้มีค าขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร จ านวน 94 ราย และขอยกเลิกสัญญาขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 
จ านวน 7 ราย ได้แก่ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 4 ราย โรงพยาบาลลานกระบือ 1 ราย โรงพยาบาลทรายทอง
วัฒนา 1 ราย โรงพยาบาลขาณุฯ 1 ราย และยื่นค าขอต่อสัญญา 89 ราย ได้แก่ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 36 ราย 
โรงพยาบาลคลองลาน 11 ราย โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล 2 ราย โรงพยาบาลบึงสามัคคี 5 ราย โรงพยาบาล
โกสัมพี 2 ราย โรงพยาบาลลานกระบือ 4 ราย โรงพยาบาลไทรงาม 7 ราย โรงพยาบาลขาณุฯ 9 ราย 
โรงพยาบาลปางศิลาทอง 6 ราย และโรงพยาบาลคลองขลุง 7 ราย ขอความเห็นชอบที่ประชุม 

 ที่ประชุม        เห็นชอบตามเสนอ 

คุณประจักษ์  แก้วกิจจา ด้วยมีข้อทักท้วงจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในเรื่องการจัดการเงินกองทุน
ท้องถิ่น ในเรื่องของการโอนมาหน่วยบริการ ไม่ให้โอนให้เจ้าหน้าที่หรือตัวบุคคล เมื่อสนับสนุนมาให้หน่วย
บริการก็จะเป็นเงินบ ารุง ซึ่งการเบิกจ่ายต้องใช้ระเบียบเงินบ ารุง แต่เนื่องจากโครงการได้เสนอผ่านมติของ
คณะกรรมการ อปท.ไปแล้ว และมีหลายโครงการในเรื่องของค่าอาหาร แต่เนื่องจากระเบียบเงินบ ารุงให้เขียน

/โครงการ... 
... 



 - ๑๒ - 

โครงการเสนอขออนุมัติมาที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ท าให้ต้องท าโครงการซ้ าซ้อน อาจเป็นปัญหาในการ
ด าเนินงาน จะแก้ไขในเบื้องต้นอย่างไร 
ประธาน  ตามระเบียบ ถ้าเป็นเงินท้องถิ่น เช่น อบจ. เมื่ออนุมัติแล้ว และไม่ได้โอนเข้าเงินบ ารุง 
ก็ใช้ระเบียบของ อบจ. แต่ถ้าโอนเข้าเงินบ ารุงต้องใช้ระเบียบเงินบ ารุง ซึ่งต้องขออนุมัติตามอ านาจผูกพัน ตาม
ระเบียบทีว่างไว้ 

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ  

     ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 

                                                                 
นางพรรัตน์   รอดเทศ            บันทึก/พิมพ์/ทาน 

         
  นางสมศิริ ศัลยพงษ์ ตรวจรายงานการประชุม 


